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أرنا آية يا حممد فأشار إىل صلى اهللا عليه و سلم  وال يرد على هذا أن قريشا قالوا للنيب  عز وجل هذه سنة اهللا 

القمر فانشق نصفني قال أهل العلم إمنا مل يهلكوا ألم مل يقرتحوا آية معينة ولو اقرتحوا آية معينة ومل يؤمنوا 

آية أي عالمة تدل على صدق   )) لوال نزل عليه آية من ربه ((هللكوا هكذا قرر أهل العلم رمحهم اهللا وقوله 

وهذا نقص وصحة رسالته وهنا نقف لنبني أن بعض العلماء وما أكثرهم يعربون عن آيات الرسل باملعجزات 

عظيم ألننا لو مسينا املعجزات لورد علينا ما يفعله السحرة فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر لكن آية حتدد 

 وهو العالمة على صدقه وصحة رسالته ولذلك ال جتد يف القرآن أن اهللا عرب عن آيات الرسل باملعجزات املعىن

  أبدا إمنا يعرب عنها بايش ؟ باآليات

ومل يقولوا  )) من ربه ((ويف هذا التعبري تكرب وتعايل حيث قالوا  عز وجل بذلك اهللا  )) يعين من ربه ((وقوله  

مع اهللا يف شق آخر من ربه ما قالوا من ربنا وال من اهللا قال صلى اهللا عليه و سلم  لرسول من اهللا كأم يف شق وا

على أن ينزل آية بل هو قادر ملا طلب احلواريون  بعاجزليس  )) قل إن اهللا قادر على أن ينزل آية ((اهللا تعاىل 

ا إهللا عليها على قول من يقول من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء هل قدر اهللا عليها ؟ نعم قدر ا

أن يأيت مبا  فهو قادر على أن ينزل آية ولكنه ال يريد نزلت وكذلك آيات الرسل احلسية واملعنوية كلها من عند اهللا

لكان كل واحد يقرتح ما يرى أنه آية وقد يقرتح أنه آية وليس  االقرتاحيقول هؤالء ألنه لو جاءت اآليات حسب 

ولكنه يريد أو ال  )) قل إن اهللا قادر على أن ينزل آية ((وهلذا قال  عز وجل يات عند اهللا بآية لذلك نقول اآل

هو الذي  عز وجل أي ال يعلمون أن اهللا  )) ولكن أكثرهم ال يعلمون ((يريد ؟ ال يريد وإذا مل يرد مل يكن 

ولو كان عندهم علم لعلموا أن النيب  ينزل اآليات وهو قادر على أن يأيت بآية وقادر على أال يأيت بآية فهم جهلة

   ال ميكن أن يأيت بآية بل الذي يأيت ا هو اهللا صلى اهللا عليه و سلم  

نزل عليهم آية ولكن هل هذه من فوائد هذه اآليات الكرمي تعنت هؤالء املكذبني حيث احتجوا ذا أن اهللا مل ي

مشاهدة معلومة من آياته العظيمة لى اهللا عليه و سلم  صحق أو باطلة ؟ واهللا إا لباطلة آيات النيب  الدعوى

ألا صلى اهللا عليه و سلم   هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لواذا يف الليل ليستمعوا قراءة النيب

ألبام وأعجبتهم إعجابا كبريا لكنهم معاندون كذلك آيات كثرية حسية مثل ما حصل لعمه أيب طالب  سحرت

صلى اهللا عليه كذلك أيضا صد أعدائه عنه صلى اهللا عليه و سلم   ت يف أهله وماله بسبب كفالته للنيب من الربكا

َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُرونَ (( و سلم   ا فََأْغَشيـْ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسد واآليات   ]9[يس: )) َوَجَعْلَنا ِمْن بـَْيِن َأْيِديِهْم َسد

  مستكربون كثرية يعرفوا لكنهم ايش ؟ 
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مل يقولوا من ربنا ومل يقولوا من اهللا   )) من ربه ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية استكبار هؤالء وترفعهم حيث قالوا 

  واهللا يف جانب آخرصلى اهللا عليه و سلم  كأم يف جانب والرسول 

لوال نزل  ((دافع عنه ملا قالوا حيث يصلى اهللا عليه و سلم  للنيب عز وجل من فوائد اآلية الكرمية انتصار اهللا  
فاهللا تعاىل جييب عنه صلى اهللا عليه و سلم  ال شك أن هذا يوجب ضغطا على الرسول  )) عليه آية من ربه

  )) قل إن اهللا قادر على أن ينزل آية ((انتصار له 

قدرة الهذه  )) ينزل آيةإن اهللا قادر على أن  ((لقوله  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية إثبات قدرة اهللا  

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوات وال  (( عز وجل قول اهللا لكاملة ال يلحقها شيء من العجز قدرة  
فلكمال علمه وقدرته ال يعجزه شيء ألن العجز عن الشيء سببه إما جهل  )) في األرض إنه كان عليما قديرا

ة تتعلق بكل شيء على كل شيء قدير وال تبحث كما حبث وإما الضعف فاهللا عليم قدير طب هذه القدر 

املتكلمون واملتعمقون واملتنطعون هل تتعلق باملمكن والواجب واملستحيل أو باملمكن والواجب فقط من املستحيل 

أطلق قدرته واهللا على كل شيء قدير فيه عبارة لبعضهم عز وجل أو بالواجب دون املستحيل هذا كالم فارغ فاهللا 

ألن العقل دل على أن اهللا ال يقدر على نفسه فهمتم  ا بقادر كالم فاضون خص العقل ذاته فليس عليهيقول

عن كل فعل يعين ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه وحنن نقول إن اهللا عز وجل وهذا يعين تعطيل اهللا 

  على كل شيء قدير 

أثبت لنفسه الكمال  عز وجل ه ؟ فاجلواب نقول إن اهللا فإذا قال قادر هل تقول إن اهللا قادر على أن يهلك نفس

حىت يصلوا إىل أن القدرة ال  همن كل وجه واهلالك نقص فال ميكن وهذا السؤال غري وارد لكن املتكلمني يريدون

  تتعلق باملستحيل

وإذا مات  يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده يضلون الناس فإذا مات العابد مل يكرتث به 

العامل فإنه يفرح فرحا عظيما إذا مات العامل فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح مبوت العامل والعابد ال تكرتث 

به قال ألن العامل أضر علي من العابد ، العابد إذا مات مل يفقده إال نفسه والعامل تفقده أمة فالعامل إذا اهتدى 

مثال يقال أنه أرسل إىل العابد وقال له فالن هل  وإن شئتم ضربت لكمالعابد يف نفسه مة و األهدى اهللا به 

.السماوات  أن جيعل السماوات واألرض كلها يف بيضة هل يستطيع هل يقدر العابد قال ال عز وجل يستطيع اهللا 

يستطيع كلها يف بيضة يقول له العابد أنا ال أعلم يقول أنا لو دخلت ببيضة ما أقدر كيف السماوات واألرض ما 

راح للعامل قال له هل يقدر اهللا أن جيعل السماوات واألرض يف بيضة قال نعم إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  

آمن ألن  كوهذا عز وجل كن فيكون فجاء املندوب قال ياهللا شوف هذا العابد كفر وهو ال يعلم أنكر قدرة اهللا 
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كل حال أنا قصدي من هذه املسائل التعمق فيها غلط أثبت ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على  

  أثبته اهللا لنفسه وهو أن اهللا على كل شيء قدير وأعرض عما سواه

مل يكن وإن كان قادرا  يشأهمقرونة مبشيئته مبعىن أن من مل  عز وجل د هذه اآلية الكرمية أن أفعال اهللا فوائومن  

  ولكنه مل يشأ )) قادر على أن ينزل آية ((عليه لقوله 

املكذبني ال يعلمون حقيقة األمر ألم مل يتفكروا ولو ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن أكثر هؤالء املنكرين  

  تفكروا لعلموا لكنهم معرضون 

السماء  ]38))[األنعام: اُلُكمْ َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض َوال طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال أَُمٌم َأْمثَ ((  عز وجل مث قال  

سبحان اهللا ما من دابة يف األرض املراد بالدابة كل ما يدب على األرض بأرجل متعددة أو أربع أو اثنتني أو 

كر املخلوقات األرضية واملخلوقات اهلوائية ذ ف )) وال طائر يطير بجناحيه ((يزحف على بطنه أي دابة يف األرض 

الطيور على اختالف أنواعها وكذلك الدواب  )) طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم وال ((اليت تسبح يف اجلو 

اليت على األرض على اختالف أنواعها كلها أمم مثلنا ختتلف يف أجناسها ختتلف يف ألواا ختتلف يف قدراا 

من باب التوكيد ألنه من  هذا )) طائر يطير بجناحيه ((ختتلف يف أرزاقها ختتلف يف لغاا كما أم أمم وقوله 

املعروف أن الطائر ال يطري إال جبناحيه كما إذا قلت ميشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك 

 ن الطائرات تطري لكن ليس جبناحنيإن هذا قيد خترج به الطائرات ألفهو من باب التوكيد وأما دعوى بعضهم 

ا يف ذلك الوقت ال يصح االحرتاز منه ألنه غري وارد أصال فالصواب أن قوله فهذا غلط ألن شيئا مل يكن معروف

من باب التوكيد على أين أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطري فيها جناح ميني ويسار  )) يطير بجناحيه ((

ول وارتفاع عند األجنحة عند النز  اخنفاضمينعها من التأرجح فيها أيضا هواء والطري يطري باهلواء وفيها أيضا 

إال أمم  ((أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور  أنا ورأينا يف الصورالطلوع املهم أن الذي مسعنا وقر 
ة خمتلفة يف األحجام ويف األلوان يف القوى يف كل شيء أيضا فرقهذه األمم سبحان اهللا متنوعة مت )) أمثالكم

تقوم به اهلرة من الصوت ؟ ال تعرف وال العكس لكن بقرة مع بقرة خمتلفة يف اللغات واأللسن هل تعرف البقرة ما 

تعرف وهرة مع هرة تعرف وتأمل سبحان اهللا جتد اهلرة هلا أصوات خمتلفة إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص 

 إذا كانت تريد أن تدعوا أوالدها الصغار له صوت خاص تدخل على املكان مث تنعق ألطفاهلا فإذا هم جمتمعون

م ال يعرف لغة األمم اآلخرين عندها سبحان اهللا صوت غري العادي كذلك غريها مثلها كل واحد من هذه األم

أعطى كل نوع من هذه األنواع من األمم أعطاه هداية يهتدي ا كيف يعيش ويقال إن  عز وجل ن اهللا مث إ

احليوان الذي ينظر للمستقبل فإذا جاء عجيبا هو من ذكاء  تعاىلأذكى ما يكون النمل سبحان اهللا أعطاه اهللا 
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وقت احلب مجع احلب يف جحوره وماذا يصنع ؟ يأكل رأس احلبة من أجل أال تنبت ألا إذا نبتت فسدت عليه 

فيأكلها لئال تنبت مث إذا جاءت األمطار ووصل املطر إىل احلب خرج به من مكانه لينشره لئال يفسد والتقاء 

.الذي ...احلب  اهدناه وشاهده غرينا وسال سائل يقول هل جيوز إذا رأيت هذرائحته وهذا مشاهد يعين شا

  يكال بالصيعان هل جيوز أين آخذه ما رأيك هل جيوز ؟ 

   .: النمل ال ميلك الطالب

تأكل النمل أنت طيب هل نقول جيوز أخذه عند الضرورة فقط  ما خيالف : النمل ال ميلك لكن هو قوته الشيخ 

أبلغ من حرمة النمل مث نقول أيضا جيوز إذا كانت النمل ميكن أن تتغذى بغريه ألن النمل يف  ألن حرمة اآلدمي

 اخترج تبقى يف جحرها فهي حمتاجة فأقول الذي أراه يف هذه املسألة أنه إذا كان اآلدمي مضطر  ماأيام الشتاء 

فال بأس أن نأخذه وإال فيبقيه هلا لذلك فهو مقدم إذا مل يكن مضطرا نظرنا إذا كان ميكن أن جتلب طعاما غريه 

الهرة التي دخلت النار امرأة بها ال هي أطعمتها وال هي  ( ألين أخشى أن يكون هذا من جنس حبس
نعم نظري ذلك أيضا وجدت مع هرة حلم جاءت ا من اجلريان حلم )  أرسلتها تأكل من خشاش األرض

خذ منها ويرد إىل ح ألن اهلرة اآلن سرقت نعم فيؤ صحيتساوي هل لك أن تأخذها من هذه اهلرة ؟ نعم هذا 

وأعطها جريانك املهم هذه الدواب أمم أمثالنا وهلا  انقذهاصاحبها السيما إذا كانت دجاجة وهي حية معلوم 

عجائب وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه األمم نقف 

   .ةعلى هذا ونأخذ أسئل

  .؟...: الطالب

: هذا سؤال مشكل يقول نرى بعض اهلرر يف مكة تأكل احلمام هل لنا أن مننعها ؟ أنت قادر على إنقاذ  الشيخ

   .هذا الطري فيجب عليك أن تنقذه لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها نعم

  ؟ خيتص باألحياءأو  دوابتسمى هل من السيارات والطائرات : األشياء الىت ليست فيها حياة  الطالب

   .: ال ، ال املراد ما فيه الروح الشيخ

  كذلك ؟اليس اذا ركب السيارة  ...احلديث أنه كان إذا ركب دابته مسى : الطالب

  .نعم  راحلة : أي لكنها الشيخ

  ....هل يأخذ النصف عندنا كثري الناس يأخذون...: الطالب
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ن ترده إىل صاحبه ما هي أ ف أال نقول جيب عليك: مصاحلة يعين أخذت النصف طيب إذا أخذت النص الشيخ

 نعمألا يف الغالب تأخذ من حوهلا هل نقول خذ هذا احلب وأعطه لصاحب املزرعة ؟  اليت حوهلا ملزرعةالنملة ا

   فيصل

ويذكر فيقول هلا اخرجي بيته أو حديقته أو كذا : ورد عن بعض األخوة أم يكلمون النمل إذا كانت يف  الطالب

  ...بيت جاره واحد منهم جرا وقال هلا اخرجي فخرجت من بيته ودخلت يف يف فتفعل  يات يف سورة النمل اآل

  : يعين خاطبها الشيخ

  : نعم الطالب

  ايش قال ؟ : الشيخ

فخرجت من مزرعيت ودخلت مزرعة يقول ....ويعطيها من هذا املكانأسألك باهللا أن خترجي : قال  الطالب

   جاري 

   .ان اهللا: سبح الشيخ

من االخوان  رجل ملتحي اإلخوةمنل كثري جدا وجاء أحد كان عند باب مسجد   عندنا يف مسجد احلي: الطالب

باهللا أن خترجي ومؤذن املسجد من دولة ا صوفية وكذا فلما جاء بكرة مل جيد النمل فقال  وقال أسألك عندنا

   .انت ويل

 سي صغري مث يقرأ آيات من القرآن مث ترحل النمل عن بيته: حنن نسمع عن بعض اإلخوان جيلس على كر الشيخ

      وهذا يدل على أا تفهم ويف قصة سليمان واضح أا تفهم  اهللا اكرب

بالنسبة للنمل يعيش يف السكن يف البيت يكون أطفال صغار يف الغالب يقرصهم قد يؤذي هذا النمل : الطالب

  فهل لنا أن نقتله ؟

وحوله خالص إال بالقتل ولكن جربنا اجلاز الوقود إذا صبيتا على جحره أداه ا مل يندفع : نعم معلوم إذ الشيخ

  يرحل يروح 

َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض َوال طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال ُأَمٌم (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  
  ؟ فضل ملراد بقوله جبناحيه ما ا ]38))[األنعام:  َأْمثَاُلُكمْ 

  : التوكيدالطالب

  ؟املراد ا  )) يطير بجناحيه (( جبناحيه :الشيخ

   .: مجيع الطيور الطالب
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   .يعين لو قال قائل يستغين عن قوله طائر جبناحيهأي نعم لكن املراد ا :  الشيخ

   .: للتأكيد الطالب

  : هذا للتأكيد كما يقال ؟ الشيخ 

   .هيأذن: يسمع ب الطالب

  ؟مجعةه ويبصر بعينيه وما أشبه ذلك طيب ما معىن قوله إال أمم أمثالكم ي: يسمع بأذن الشيخ

  ...: خلق الطالب

  .معىن أمة : خلق .. الشيخ

  أمثالكم يف تدبري األمور . ...:فئة الطالب

   .وهل يشمل ذلك صغار النملمتام : يعين أصناف أمم أصناف نعم كل صنف له حال خاص  الشيخ

   .يشملنعم :  الطالب 

  يشمل كيف ذلك الشيخ 

  : يشملالطالب

  كيف يشمل ؟ : الشيخ 

  : يدبون على األرض الطالب

يدبون على األرض طيب لو قال قائل هناك من ميشي على بطنه  هذا وجه الداللة: ويدبون على األرض  الشيخ

  يا إبراهيم يدخل يف هذا ؟

  : يدخلالطالب

  ألنه:  الشيخ

  ب على األرض: يدالطالب

  ما املراد بالكتاب ؟  )) ما فرطنا في الكتاب من شيء (( عز وجل قوله متام يدب على األرض  : الشيخ

  ...: الطالب

  : كيف وقفنا على هذه ؟ الشيخ

فرطنا يعين أمهلنا واملراد بالكتاب اللوح احملفوظ  )) ما فرطنا في الكتاب من شيء ((: قال اهللا تعاىل  الشيخ

املراد بالكتاب هنا  )) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((وليس الكتاب العزيز الكتاب العزيز قال اهللا فيه 

اللوح احملفوظ يعين ما أهل اهللا شيئا إال كتبه يف اللوح احملفوظ وال يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء 
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ه ايش ؟ أو مل لقن مبا أخرب اهللا به سواء أدركه ع أصناف الدواب ألننا نقول الواجب على اإلنسان أن يؤمحىت

يدركه ولو كان اإلنسان ال يؤمن إال مبا أدركه عقله مل يكن مؤمنا حقا فكل ما أخرب اهللا به من هذا وغري 

ولنا أو مل ندركه على أنه وجد اآلن من صنع بعق أدركناهفالواجب علينا أن نؤمن به وال نعرتض وال نورد سواء 

البشر أشياء صغرية حتتمل كلمات كثرية جدا وهي من صنع البشر هذه األقراص يسموا الليزر حتمل كثريا جدا 

  من الكلمات 

من هذه زائدة للتوكيد وليعلم أنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل شيء زائد  )) ما فرطنا في الكتاب من شيء ((وقوله 

ري معىن أبدا ألن القرآن لفظ ومعىن لكن قولنا زائد مبعىن الزيادة اإلعرابية يعين زائد إعرابا أما معىن فال ما يف  لغ

  كتاب اهللا شيء زائد واضح؟ طيب يعين كل شيء فإن اهللا تعاىل كتبه يف هذا اللوح احملفوظ

وكتبهم  عز وجل إىل رم الذي خلقهم سبحان اهللا يعين مث بعد أن تنتهي الدنيا  )) ثم إلى ربهم يحشرون (( 

يف اللوح احملفوظ حيشرون أي جيمعون كل شيء حيشر يوم القيامة وال تستغرب أيضا تقول كيف حتشر هذه 

ال تسأل الواجب عليك يا أخي أن تصدق واملسألة فوق ما يدركه العقل  وغريها الدواب والسباع والبهائم والطيور 

قتص للمجين عليه من اجلاين عليه حىت الشاة اليت ليس هلا قرون تقتص من الشاة كلهم حيشرون إىل اهللا كلهم ي

 عز وجل اليت هلا قرون إذا نطحتها يف الدنيا سبحان اهللا كمال العدل وهلذا يظهر يوم القيامة من متام عدل اهللا 

أي  )) ربهم يحشرونثم إلى  ((ما مل يكن سابقا حىت يظهر متام العدل للخالئق مجيعا  ورمحته وغضبه أيضا

  جيمعون بعد احلياة 

 عز وجل دب على األرض أو يطري يف السماء إال وهو مكتوب عند اهللا ي اآلية الكرمية أنه ما من حيوان يف هذه 

ومن فوائدها أن القرآن الكرمي جاء باألسلوب العريب مبعىن أنه جرى على ما ينطق به العرب يف لغتهم فإذا كان 

ال أن يؤكدوا الشيء مبا يزيده قوة جاء به القرآن ولذلك جتدون يف القرآن الكرمي كثريا من من عادة العرب مث

وما أشبه ذلك هل هذا لشك  )) والسماء ذات البروج (( )) والسماء والطارق ((قسامات على الشيء الا

بلسان عريب مبني فجرى يف  فيما أخرب اهللا به ؟ ال ألن اهللا تعاىل صادق سواء أقسم أو ال لكن القرآن الكرمي نزل

  التعبري على ما كان العرب يعربون به

كالنملة   عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن اإلنسان جيب أن يعرف قدر نفسه فهو بالنسبة لعظمة اهللا  

عز اهللا وإن كان  عز وجل أمم أمثالكم إذا ال ترتفع وال تتأله ما أنت إال مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة اهللا 

الطيَباِت َوَفضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر  َوَلَقْد َكرْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمنَ (( قال  وجل 
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ق اهللا وما يظنه مل يفضل بين آدم على كل ما خلق اهللا بل على كثري مما خل ]70))[اإلسراء: ِممْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

  ؟يا آدمبعض الناس أن بين آدم هم أفضل املخلوقات فخطأ ملاذا 

  ....: الطالب

على كثير ممن  ((ما قال على من خلقنا  )) وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ((لقوله نعم : غلط  الشيخ
  فهمت ؟ وإياك أن تأيت بالتعليل مع وجود الدليل فهمت ؟  )) خلقنا

ما  ((مل يهمل شيئا يف اللوح احملفوظ كل شيء كتبه لقوله  عز وجل ذه اآلية الكرمية أن اهللا طيب ومن فوائد ه
  وألن اهللا تعاىل أمره أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة )) فرطنا في الكتاب من شيء

ثم إلى ربهم  (( عز وجل ا إىل اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن مآل هذه املخلوقات الطائرة والزاحفة أن مآهل 
   )) يحشرون

والذين كذبوا  ((اجلملة هذه معطوفة عطف مجل  )) والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم (( تبارك وتعاىلمث قال اهللا 
أي قالوا أا كذب ومل يصدقوا ا جاءوا إىل اآليات الكونية وقالوا هذا سحر كما قال فرعون حني رأى  )) بآياتنا

  ]1))[القمر: الساَعُة َواْنَشق اْلَقَمرُ  اقْـتَـَرَبتِ عن قريش ((  عز وجل ت موسى قال هذه سحر وكما قال اهللا آيا

 )) فكذبوا باآليات الكونية كذبوا كذلك باآليات  ]2))[القمر: َوِإْن يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر

ة وبالشعراء وبالكهنة باانني باملسحورين وما أشبه ذلك وهذا تكذيب بايش ؟ الشرعية ووصفوا الرسل بالكذب

ثالثة أحوال هلم صم بآذام ال  )) صم وبكم في الظلمات ((باآليات الشرعية هؤالء الذين كذبوا بآيات اهللا 

الذي ال  مجع أبكم وهو )) بكم ((يسمعون الكتاب مساع انتفاع فانسد طريق احلق عنهم من جهة السماع 

ال يبصرون الظلمات حميطة م من كل  )) في الظلمات ((ينطق فال ينطق إال باحلق ولكنهم ينطقون بالباطل 

جانب ألن يف تدل على الظرفية والظرف حميط مبظروفه فانسدت عليهم أبواب العلم واملعرفة السمع والبصر 

من يشأ  (( )) صم بكم عمي فهم ال يعقلون ((لبقرة يف سورة ا عز وجل والنطق والعياذ باهللا ويف هذا قال اهللا 
عز اجلملة شرطية فعل الشرط يشأ وجوابه يضلله أي من يشأ اهللا إضالله يضلله ألن األمر أمره  )) اهللا يضلله

من يشأ اهللا  ((ال معقب حلكمة وال اعرتاض عليه وال يسأل عما يفعل فنسأل اهللا أن يهدينا فيمن هدى  وجل 
ونقدر هنا ومن يشأ  )) ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ((عمى عن احلق وال يصل إليه في )) يضلله

  أي يصريه على صراط مستقيم أي على طريق مستقيم ال عوج فيه وهو اإلسالم  )) يجعله ((هدايته 

ألم صم ال  الذين كذبوا بآيات اهللا وأنه ال سبيل إىل هدايتهم ملاذا ؟حال ن ويف هذه اآلية من الفوائد بيا 

  يسمعون احلق مساع انتفاع وكذلك يف الظلمات وأم ال ينطقون باحلق 
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ومن فوائد هذه اآليات الكرمية أن من شاء اهللا هدايته اهتدى ومن شاء اضالله ضل ويتفرع على هذه الفائدة أن 

  اهللا لطلب اهلداية واالستعاذة من الغواية ألن األمر بيد  عز وجل يلجأ اإلنسان إىل ربه 

أي  فإن قال قائل هل هذه املشيئة مشيئة جمردة مبعىن أن من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله بدون

فاجلواب الثاين أا مشيئة مقرونة حبكمة وهذا هو املتعني ألن مجيع أفعال  كمة ؟ حكمة أو أا مشيئة مقرونة حب

فريضة  ((نظر يف أحكام اهللا قال اهللا تعاىل يف آيات املواريث وأحكام اهللا كلها مقرونة باحلكمة ا عز وجل اهللا 
َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه ِإن اللَه  (( وقال تعاىل يف األمور القدرية  ))من اهللا إن اهللا كان عليما حكيما 

 أحكامه بل هي مقرونة باحلكمة ولكن فال مشيئة جمردة يف أفعال اهللا وال ]30))[اإلنسان:َكاَن َعِليًما َحِكيًما 

هل هذه احلكمة معلومة للخلق ؟ اجلواب قد تكون معلومة وهذا واحلمد هللا هو األكثر وقد تكون جمهولة لبعض 

  الناس دون بعض وقد تكون جمهولة جلميع الناس ال حييطون باهللا علما

م ال اعوجاج فيه وال احنراف فيه وال شقاء فيه ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن الصراط وهو دين اإلسالم مستقي 

  مستقيم ويضاف إىل ذلك وال تناقض فيه ألنه لو كان فيه تناقض مل يكن مستقيما 

عز إذا قال قائل هل لإلنسان حجة على اهللا إذا أضله وهدى آخرين ؟ فاجلواب ال ألن اهلداية فضل من اهللا 

فلما  ((ال بد أن يكون مبنيا على حال العبد لقول اهللا تعاىل  وفضل اهللا يؤتيه من يشاء وأيضا اإلضالل وجل 
فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من  ((ولقوله  )) زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم

ل فاحلاصل أن اهللا تعاىل يضل من يشاء ويهدي من يشاء حلكمة وال بد من أن يكون اإلضال ))الناس لفاسقون 

   من جراء فعل العبد 

َر اللِه َتْدُعوَن ِإْن ُكنُتْم  ُقْل َأرََأيـَْتُكْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذاُب اللِه َأْو َأتـَْتُكمُ ((   عز وجلمث قال اهللا  الساَعُة َأَغيـْ
 ((قل أي يا حممد وإن شئت فقل إن اخلطاب عام اليش ؟ لكل من يصح خطابه  ]40))[األنعام: َصاِدِقينَ 

قال العلماء أرأيت مبعىن أخربين والتاء خلطاب فاعل والكاف خلطاب توكيدي وليس هلا حمل من  )) أرأيتكم

أرأيت حتتاج إىل مفعول أول ومفعول ثاين ألن الرؤية هنا علمية قالوا املفعول األول  اإلعراب وامليم عالمة اجلمع و

يقدر مبا يناسب احلال فيكون التقدير  دعون هذا احملذوفامية أغري اهللا تحمذوف واملفعول الثاين اجلملة االستفه

 )) بل إياه تدعون ((من غري اهللا يدعون عند الشدة قال  )) أغير اهللا تدعون ((هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة 

مع نعود لإلعراب نقول اهلمزة لالستفهام والرؤية هنا علمية والتاء فاعل والكاف للخطاب توكيدا وامليم عالمة اجل

ورأى العلمية تنصب مفعولني املفعول األول هنا حمذوف ويقدر مبا يناسب املقام الذي يناسب املقام هنا ايش ؟ 

حالكم عند الشدة ومجلة أغري اهللا تدعون هي حمل نصب املفعول الثاين يعين أخربوين إذا وقعتم يف الشدة أتدعون 
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؟ دعوا اهللا خملصني له الدين فإذا وقعوا يف الشدة عرفوا اهللا غري اهللا؟ اجلواب ال إذا غشيهم موج كالظلل دعوا من 

ائف هذه األمة إذا وقعوا يف الشدة دعوا غري اهللا و والعجب أن املشركني إذا وقعوا يف الشدة دعوا اهللا وأن بعض ط

ار حال إذا وقعوا يف الشدة دعوا عبد القادر اجليالين دعوا علي بن أيب طالب دعوا احلسني وما أشبه ذلك فص

أي إن كنتم صادقني يف أن غري اهللا ينجيكم )) إن كنتم صادقين ((املشركني خري ما حال هؤالء طيب وقوله 

   ولكن إذا كانوا يدعون اهللا عند الشدة صاروا كاذبني يف دعواهم أن هذه اآلهلة تنجيهم 

 وإياه مفعول مقدم لتدعون وتقدمي اإلبطايل إبطال أم يدعون غري اهللا بل لإلضراب )) بل إياه تدعون ((مث قال 

كما تكشف يكشف مبعىن يزيل   )) فيكشف ما تدعون إليه ((املعمول يفيد احلصر املعىن بل ال تدعون إال اهللا 

أن  عز وجل أي ما دعومت به إىل اهللا  )) فيكشف ما تدعون إليه ((املستور فتزيل سرته حىت يبدوا ويظهر 

وإمنا قال إن شاء لئال  )) يكشف ما تدعون إليه إن شاء (( عز وجل اهللا  يكشف الدعاء الذي أيتموه إىل

يطمع هؤالء يف كشف الكربة فإذا مل تكشف احتجوا على اهللا فإذا قال إن شاء صارت املسألة حتت مشيئة اهللا 

وتنسون ما  (( عز وجل كشف هذه الكربة وقد ال يشاء حسب ما تقتضيه حكمته   عز وجل قد يشاء اهللا 
تنسون مبعىن تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل إن النسيان هنا مبعىن الرتك أي  )) شركونت

حبضور قلب وذكر ومها متالزمان ألن اإلنسان عند الدهشة ينسى أي ينسى معبوداته  عز وجل أم يدعون اهللا 

وفسرها كثري من الناس من املفسرين بأن  وألنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده ال ينفعه فهي صاحلة لألمرين

  َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنا َنِسيَناُكمْ ((  عز وجل النسيان هنا مبعىن الرتك كما قال 
  والنسيان املضاف إىل اهللا هو الرتك يف مثل هذا وإما يف قوله  )) نسوا اهللا فنسيهم ((وقال  ]14))[السجدة:

فاملراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكر له من قبل لكن هنا يريد النسيان  )) ال يضل ربي وال ينسى ((

ب أن يكون مبعىن الرتك ال مبعىن الذهول عن معلوم أما املنفي عن اهللا فنعم هو الذي يكون مبعىن املثبت هللا جي

   .الذهول عن معلوم 

   ..الرؤية هنا علمية؟.الرؤية مبعىن العلم يعين...: الطالب

   .: املعىن أعلمت فأخربين الشيخ

  .؟...يعين اخربين مالزم: الطالب

أعلمت هذا  باللفظأما املراد باملعىن أخربين أو أخربوين هذا تفسري  باللفظ تفسريما : تفسري باملعىن  الشيخ

  نعم سعد  .فأخربين
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والقاعدة يف التفسري أن ...ذا قيل لفظ اآلية حيتمل )) إ ما فرطنا في الكتاب من شيء قوله تعاىل ((: الطالب

  اآلية إذا احتملت عدة معان محلت عليها ؟

  ....: ما يستقيم ألن السياق يعني أحد املعنيني فهنا السياق يعني أنه  الشيخ

  ؟...عن اهللا  .الشركاء...إذا قال قائل أن الكشف حصل عن طريق ...: الطالب

  .يقول دعا ومل يكشف  أحد : يقول إن شاء حىت ال الشيخ

  الشركاء...حصل عن طريق  :. الطالب

   حيىي .: ما حصل ألنه يقيده باملشيئة  الشيخ

  حيرفون اآليات هل يدخلون يف الذين كفروا بآياتنا ؟ شيخ الذين:  الطالب

أما إذا كان فيها  : هو التحريف بارك اهللا فيك يعين مبعىن التأويل إذا كان تأويل إنكار فهذا رمبا يدخل الشيخ

حيتمله مث إذا كان هناك ما يرجح اللفظ والتأويل الذي يقبل إذا كان  ذاه يف ونال يدخل تأويل عن اجتهاد فهم

إذا كان ال حيتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا  لكناملعىن اآلخر ولكن حيتمل املعىن فهنا ليسوا معاندين 

  .نعم 

اهل هذه آيات اهللا ولكن ال يعملون بعمل ذين كفروا بآياتنا بعض الناس يقولون :شيخ بارك اهللا فيك ال الطالب

   ؟.هل هؤالء يدخلون يف اآلية الكتاب

   .نعم يا سليم : ال ما كذبوا هؤالء يدخلون يف املستكربين الشيخ

   ؟...هل اعظم ...الكعبة...النيب صلى اهللا عليه وسلم ...كثريا ...:رضي اهللا عنك مسعت  الطالب

   .وأعظم حرمة الكعبة  : هذا احلديث ال يعارضه لكن ال شك أن املؤمن أفضل من  الشيخ

  ؟...: الطالب

   .أي نعم )) وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال ((..ألن اهللا يقول ...ال جيوز املطلقات:  الشيخ

الدعاء اللهم أنا ال نسألك رد )) يؤخذ منه أنه اليصح  مافرطنا في الكتاب من شيءقوله تعاىل (( : الطالب

  القضاء ؟

: ال معروف أنه منكر هذا الدعاء املنكر ال جيوز ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا غلط  الشيخ

وال يرد قضاء اهللا إال الدعاء  يعافيكأن  عز وجل هذا يدل على أن هذا اإلنسان كأنه يقول ال أبايل يسأل اهللا  

  ري أو خمري ؟ األلسن مثل ما صار هل اإلنسان مس كلمة من صويف وشبهه وصارت علىلكن هذه جتدها  


